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1. Algemene gegevens

2. Het inregelen
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Omschakelen van bovenste (I) functies 
naar onderste (II). Houd toetsen ingedrukt
tot LED brand (bevestiging).

3

STOP
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STOP

2 x STOP = 4 min..

1Tijdelijk uitschakelen
1 x STOP = 2 min. 

2 x 1,5 V
Alkaline
AA batterij

Zie:

Programmeer de 
gewenste instellingen

Wijziging van de instelling wordt bevestigd 
door het knipperen van de LED in de sensor START

2 min.

2 x STOP = 4 min..

1Tijdelijk uitschakelen
1 x STOP = 2 min. 

Schoonmaken
START Opnieuw starten

2.1 Schoonmaakstand

2

na 5 sec.
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2.2.

2

Wastafelkranen Rada TEC 100, 200 en 300

+ -

1Sensorbereik
RANGE2-   RANGE2+

Nalooptijd

TIME OFF   TIME ON

3Cyclusinterval 4Cyclusspoeltijd
RANGE-   RANGE+

Nalooptijd: 0,8 - 9 sec. (10 stappen), basisinstelling: 1,5 sec.Sensorbereik: (17 stappen), basisinstelling 26 cm

2.3. Wastafelkranen Rada TEC 310, 400 en 500 en douchemengkraan 
Rada TEC 600

3

RANGE-   RANGE+

+ -

Sensorbereik 1

+

-

Spoeltijd

Spoeltijd: 3 - 83 sec. (15 stappen), basisinstelling: 20 sec.Sensorbereik: kort (10 stappen), basisinstelling 5 cm

TIME OFF   TIME ON

Cyclusinterval

Cyclusinterval: 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 uur (10 stappen), 
basisinstelling: 72 uur

RANGE2-   RANGE2+

4Cyclusspoeltijd

TIME-  TIME+
2

Cyclusinterval: 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 uur (10 stappen), 
basisinstelling: 72 uur

Cyclusspoeltijd: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 sec. (10 stappen), 
basisinstelling: 30sec.

Cyclusspoeltijd: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 sec. (10 stappen), 
basisinstelling: 30sec.
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2.4. Urinoirspoelkranen Rada TEC 700 en 710

Sensorbereik

Sensorbereik: 55 - 95 cm (10 stappen), basisinstelling 60 cm

Spoeltijd

Spoeltijd: 6 - 25 sec. (10 stappen), basisinstelling 11 sec.

TIME OFF   TIME ON

Cyclusinterval: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 uur (10 stappen),
basisinstelling: 24 uur. (De cyclusspoeltijd is gelijk aan de spoeltijd)

Cyclusinterval

2.5. Closetspoelsysteem Rada TEC 800
1

+ -

Sensorbereik 2

TIME OFF   TIME ON

Cyclusinterval

4

Sensorbereik: 50 - 65 cm (10 stappen), basisinstelling 55 cm Cyclusinterval: 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 uur (10 stappen), 
basisinstelling: 72 uur

2.6 Verdere aandachtspunten:
- LED signalering en voortijdig sluiten, geven aan dat de batterij (bijna) leeg is
- Richt de afstandsbediening binnen een afstand van 30 cm op de sensor
- Wijzigingen van de instellingen worden bevestigd door een knipperende LED in de sensor
- Snel knipperen geeft aan dat óf de grenzen van de instellingen zijn bereikt, óf er is omgeschakeld naar start of stop stand
- De kraan sluit automatisch na 1 minuut continu detectie door de sensor (doorloopbeveiliging)
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Garantie

Servicedienst, hoe wij u helpen

Reserveonderdelen

Klantenzorg

KLANTENINFORMATIE 

www.radacontrols.com

Rada Controls
Cromwell Road,  
Cheltenham, England,
GL52 5EP, UK. 
Tel: + 44 (0)1242 221221 
Fax: + 44 (0)1242 221925

Neem contact op met:
Rada Sanitairtechniek BV
Mercuriusweg 4c
3771 NC Barneveld
Tel: +31 342414088
Fax: +31 342418180
E-mail: info@rada-nl.com
Web: www.rada-nl.com 

Op dit product zit een garantie van twee jaar na aankoopdatum op materiaalgebreken, mits het
op de juiste wijze geïnstalleerd is en gebruikt wordt overeenkomstig de meegeleverde instructies.
Een onderdeel dat tijdens de garantieperiode defect blijkt, zal (naar ons inzicht) gerepareerd of
vervangen worden. Uiteraard zonder kosten mits het product op de juiste wijze gebruikt en
onderhouden is.
Regelmatig onderhoud dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bijgesloten instructies.
Het product mag alleen gewijzigd of gerepareerd worden door mensen die door Rada zijn
geautoriseerd. Batterijen vallen niet onder deze garantie.
Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Wij beschikken over een netwerk van goed opgeleid personeel dat u met raad en daad terzijde
staat bij problemen met de apparatuur van Rada.

Alle reserveonderdelen van Rada producten zijn tot minimaal 10 jaar na de laatste
productiedatum leverbaar.
Indien tijdens deze periode een reserveonderdeel niet voorradig is dan zullen wij een
gelijkwaardig product of onderdeel leveren tegen een prijs die gelijk is aan de kosten van de
reparatie het oude, rekening houdend met de leeftijd van het product.

Als binnen korte tijd na ingebruikname blijkt dat het product niet goed werkt, raadpleeg dan
deze handleiding om te bekijken of het probleem opgelost kan worden.
Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw installateur om u ervan te verzekeren dat het
product geïnstalleerd en in werking gesteld is overeenkomstig onze installatie instructies.
Indien dit het probleem niet oplost neem dan contact op met Rada Sanitairtechniek B.V.  

Rada is een gedeponeerd handelsmerk van
Kohler Mira. De onderneming behoudt

zich het recht voor om zonder voorafgaand
bericht productspecificaties te wijzigen.
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